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Samenvatting 

Docenten moeten kunnen differentiëren tussen de verschillende type leerlingen in een klas, 

maar hebben er vaak weinig tot geen tijd voor. Bij een geprogrammeerde instructie, gaan de 

leerlingen zelf aan de slag. Ze kunnen op hun eigen tempo een nieuwe onderwerp leren, maar 

op een door de docent vastgesteld route waarin de misconceptie/valkuilen die het meeste 

voorkomen zijn ingebouwd met tussendoor uitleg. Op deze manier heeft de docent meer tijd 

om extra uitleg te geven aan de leerlingen die het nodig hebben op het moment dat ze vastlopen. 

Maar leidt het GI tot dezelfde resultaten als een directe instructie? 

Het blijkt uit dit onderzoek dat het geprogrammeerd instructie niet tot een betere 

resultaat leidt, maar wel tot een dieper geleerd onderwerp. De leerlingen die de 

geprogrammeerd instructie hebben gevolgd, zijn tot dezelfde resultaat gekomen als de 

leerlingen de directe instructie hebben gevolgd. Verder konden de leerlingen die het 

geprogrammeerde instructie hebben gevolgd, beter kunnen scoren op de vraag waarbij 

verbanden gelegd moest worden tussen meerdere onderwerpen tegelijktijdig.  

Het blijkt dus dat de geprogrammeerde instructie in het onderwerp “reactiesnelheid” 

een geschikt vervanging is van de directie instructie les.  

  



GEPROGRAMMEERDE INSTRUCTIE 4 

Inleiding 

Docenten moeten kunnen differentiëren tussen de verschillende soorten leerlingen in een klas. 

Het is daarbij noodzakelijk dat leerlingen een deel van de lestijd zelfstandig kunnen werken. 

In een klassikale les geeft de docent instructie, wat veel tijd kost, en daarna gaan de leerlingen 

aan de slag met opgaven om de net geleerde stof toe te passen. Het is pas op het moment dat 

de leerlingen zelf aan het werken zijn dat de docent de tijd heeft om extra uitleg te geven aan 

leerlingen die het niet begrepen hebben. Dit betekent dat als een leerling aan het begin van de 

klassikale uitleg iets niet begrepen heeft en het ook niet durfde te vragen, hij vastloopt en de 

rest van de uitleg ook niet begrijpt.  

 

Het is mijn suggestie dat docenten gebruik kunnen maken van een geprogrammeerde instructie 

om meer tijd voor individuele uitleg te maken. Dit onderzoek richt zich daarom op het gebruik 

van geprogrammeerde instructie ter vervanging van de klassikale uitleg van de lesstof, bij het 

chemische onderwerp “Reactiesnelheid”. Bij een geprogrammeerde instructie heeft de docent 

al van tevoren vragen en bij behorende feedback in een bepaalde volgorde gezet om de 

leerlingen te helpen de lesstof te begrijpen. Bij een geprogrammeerde instructie, gaan de 

leerlingen dus zelf aan de slag. Ze kunnen op hun eigen tempo nieuwe kennis opbouwen, maar 

wel op een al vastgestelde manier. Het is dan de verwachting dat de leerlingen tot een dieper 

geleerd stof komen, door de tijd te nemen om hun eigen verbanden tussen verschillende 

concepten op te bouwen en op het juiste moment feedback te krijgen. Op deze manier heeft de 

docent meer tijd om rond te lopen en extra uitleg te geven aan de leerlingen die het nodig 

hebben op het moment dat ze vastlopen. 

 

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of een GI de leerlingen tot diep leren kan brengen 

en daarbij zorgen dat de sneller leerlingen sneller door de stof gaan zodat ze gemotiveerd 

blijven.  

 

Theoretisch kader 

In ons onderzoek zijn wij met 3 concepten bezig namelijk diep leren, geprogrammeerde 

instructie en reactiesnelheid.  

 

Geprogrammeerde Instructie: 

Geprogrammeerde Instructie, oftewel GI, is in 1920’s bedacht door Sidney Pressey, maar werd 

pas uitgebreid gebruikt in de 1950’s, door B.F.Skinner [9].   

 

GI is een actieve individuele vorm van instructie waarbij de lesstof telkens een kleine stukjes 

uitleg wordt aangeboden. De leerling krijgt na elk stukje uitleg één of meerdere vragen over 

dit stukje lesstof. Als het antwoord op deze vraag goed is krijgt de leerling het volgende stukje 

lesstof aangeboden. Als het antwoord fout is, krijgt de leerling feedback in de vorm van een 

extra uitleg. Daarna zal de leerling de vraag opnieuw moeten beantwoorden of een nieuwe 

vraag krijgen over dezelfde lesstof.[13]  

 

Er bestaat twee soorten GI: lineaire en vertakte GI. In Figuur 1 zien wij een voorbeeld van een 

lineaire en een vertakte GI[13]. 
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• In een lineaire GI zal elke leerling dezelfde opeenvolging van vragen en stukjes uitleg 

krijgen. 

• In een vertakte GI volgt elke leerling zijn eigen route. Gebaseerd op een gegeven 

antwoord, wordt de leerling naar een volgende vraag of uitleg gestuurd. Dat betekent 

dat leerlingen die extra uitleg nodig hebben, dit krijgen in de vorm van extra stappen in 

de GI. De betere leerlingen die geen extra uitleg nodig hebben zullen sneller door de 

GI gaan doordat ze een kortere route volgen. Een vertakte GI is dus ook een manier om 

te differentiëren op basis van (voor)kennis en aanwezige misconcepties. Door op deze 

manier te differentiëren sluit de les beter aan bij het niveau van de leerlingen en dat zou 

kunnen leiden tot een beter motivatie. 

 

Geprogrammeerde instructie kan worden gegeven via de computer of gewoon op papier. In het 

boek “Chemie” [2] is er al gebruik gemaakt van een vertakte geprogrammeerde instructie bij 

het onderwerp zouten. 

 

Kurbanoglu[5] schreef dat alhoewel er verschillende meningen over het gebruik van 

geprogrammeerde instructie zijn, zijn veel docenten het er mee eens dat het tot een efficiënter 

gebruik van het onderwijstijd leidt. De GI vraagt een actieve deelname van de leerling, door de 

cyclus van vragen en feedback waardoor de leerling niet verder kan totdat hij de juiste kennis 

heeft opgebouwd. In conventionele lesmethodes verloopt de kennis opbouw op een manier die 

niet altijd logisch is voor alle leerlingen. Dit is ook het geval met een lineair GI. In een vertakte 

GI zijn meerdere wegen mogelijk om kennis op te bouwen. Welke weg een leerling doorloopt 

is afhankelijk van hun voorkennis en misconcepties. Kurbanoglu concludeerde dat GI vooral 

een hulpmiddel is en het geen vervanging voor een tekstboek is. Een GI presenteert de 

informatie in klein stukjes uitleg, gewisseld met opgaven. Een tekstboek presenteert de 

informatie als een geheel, wat  het makkelijker maakt om naderhand informatie op te zoeken. 

Molenda[7] voegt toe dat het van belang is dat de leerlingen gemotiveerd blijven om door te 

gaan met een GI. Daardoor zijn positief complimenten belangrijk  in een GI.  
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Figuur 1: Lineair (links) versus vertakte geprogrammeerde instructie. Elke rechthoek bevat een vraag 

of een stukje uitleg.  In een vertakte GI zullen leerlingen op basis van hun antwoorden verschillende 

routes door de GI volgen. 

 

 

Korbanoglu [5] heeft de invloed van een geprogrammeerde instructie bij het aanleren van 

stereochemie onderzocht. Het onderzoek is vergelijkbaar met dit onderzoek want het vergelijkt 

twee methodes van leren: directe instructie versus  geprogrammeerde instructie. Korbanoglu 

heeft een lineair GI gebruikt. Korbanoglu onderzocht ook of het geslacht van de leerlingen een 

invloed heeft op de leerprestatie. De leerprestaties werden gemeten doormiddel van 12 vragen 

toets over stereochemie. Het focus van zijn onderzoek is niet het maken van een 

geprogrammeerde instructie, maar het verschil tussen een klassikaal frontale les te volgen en 

een les met GI én het verantwoordelijkheid hebben om zelf een onderwerp te leren. Korbanoglu 

heeft geconcludeerd dat een geprogrammeerde instructie is geschikt om het onderwerp 

“stereochemie” te leren en dat vrouwelijke leerlingen  hebben een verbeterde leerprestatie na 

een GI ten opzicht tot mannelijke leerlingen. Zijn onderzoek is gericht op universitair niveau 

ten opzichte van dit onderzoek dat richt zich op het middelbare schoolniveau. Universitair 

leerlingen zijn ouder en dus in zijn algemeen meer verantwoordelijk dan middelbare school 

leerlingen. Een verschil in resultaat zou aannemelijk zijn door het verschil in leeftijd tussen die 

twee onderzoeken.  
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Reactiesnelheid: 

Reactiesnelheid is een onderwerp dat normaalgesproken rond april in VWO 4 aan de orde 

komt. Het leerdoel van dit onderwerp is onderdeel van domein C4 ‘Reactiekinetiek’ in de 

examensyllabus VWO[10].  

 

“4. De kandidaat kan met gegevens over een reactie de reactiesnelheid berekenen in 

mol L-1s-1.”  

Hier valt ook onder dat de leerlingen grafische de momentane en gemiddelde reactiesnelheid 

kunnen bepalen. 

 

Op de school waar dit onderzoek is uitgevoerd wordt de methode NOVA [6] gebruikt. 

Reactiesnelheid behoort tot het hoofdstuk over “Reacties in beweging”.   

Het boek doet weinig aan voorkennis activeren maar begint wel met een aantal voorbeelden 

van (bekende) langzame en snelle reacties. Bij de uitleg van het concept probeert de methode 

met één zin voort te bouwen op de kennis die leerlingen hebben opgedaan in het vak 

Natuurkunde over bewegingssnelheid. Daarna gaat het snel over naar de formule die gebruikt 

wordt voor reactiesnelheid in de chemie en de bijbehorende regels. De paragraaf rondt af met 

het verschil tussen gemiddelde en momentane reactiesnelheid en hoe je dit grafisch kunt 

bepalen.  

 

Diep leren: 

Er zijn 2 verschillende types van leren: het oppervlakkig leren en het diep leren. 

Het oppervlakkig leren is het leren door reproductie en herhaling. 

Diep leren is het leren van een onderwerp om verder toe te passen in verschillende situaties[1].  

 

Diep leren kan aangetoond worden door, onder andere, de OBIT taxonomie te gebruiken. 

De OBIT taxonomie[4] verdeelt de verschillende vragen in 4 categorieën: 

 

• Onthouden: Het leren door reproductie en het uit het hoofd leren; 

• Begrijpen: De nieuwe kennis in je eigen woorden kunnen uitleggen en beschrijven, 

maar nog niet in nieuwe situaties te kunnen toepassen 

• Integreren: Het leggen van verbanden tussen verschillende geleerd onderwerpen, het 

combineren van denkstappen; 

• Toepassen: Het creatief denken waarbij denkstappen niet volledig gegeven zijn en/of 

waarbij sprake is van nieuwe onbekende context. 

 

De eerste twee categorieën, Onthouden en Begrijpen, zijn oppervlakkig leren en in de laatste 

twee categorieën, Integreren en Toepassen, kunnen wij over diep leren hebben. 

Om de onderzoeksvragen die bij dit onderzoek horen te kunnen beantwoorden, maak ik gebruik 

van controle vragen. Het OBIT taxonomie was gekozen om de controle vragen te per niveau te 

verdelen.  
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Onderzoeksvragen 

 

Hoofdvraag: Is het mogelijk om via een geprogrammeerde instructie VWO4 leerlingen 

zelfstandig het concept (chemische) reactiesnelheid aan te leren? 

 

Deelvragen: 

- Welke stappen moeten VWO4 leerlingen doorlopen om de bij het concept 

reactiesnelheid gestelde leerdoelen te behalen? 

- Welke misconcepten/valkuilen kunnen ontstaan tijdens het leren van het concept 

reactiesnelheid? 

- Komen leerlingen tot diep leren bij het gebruik van de geprogrammeerde 

instructie? 
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 Methode 

Ontwerponderzoek:  

Dit onderzoek is opgezet als een ontwerponderzoek. Volgens het ontwerpmodel van Verhagen 

en Plomp [13] horen daar 6 fases bij: 

 

• Fase 1- Probleemanalyse 

• Fase 2- Ontwerpen 

• Fase 3- Prototype 

• Fase 4- Evalueren 

• Fase 5 - Revisie  

• Fase 6 - Implementatie  

 

Het was besloten om fase 1 t/m 4 één keer te doorlopen.  

 

Fase 1: Analyseren 

Voor de analyse wordt de literatuur en ervaren collega’s gebruikt om de denkstappen, 

misconcepten en veelgemaakte fouten bij het onderwerp Reactiesnelheid te onderzoeken. 

 

Fase 2: Ontwerpen 

Een vertakte geprogrammeerde instructie samenstellen die uit vragen, feedback en korte 

stukjes uitleg bestaat.  

Ik heb voor een vertakte geprogrammeerde instructie gekozen om tussen de leerlingen te 

kunnen differentiëren. In mijn GI krijgen de leerlingen die het extra uitleg nodig hebben, de 

ruimte daarvoor en de leerlingen die snel door het stof kunnen gaan, kunnen gewoon naar de 

volgende vragen door gaan, zonder nutteloze vragen te moeten beantwoorden. De GI zal zo 

worden ontworpen dat elk misconcept of veel gemaakte fout een eigen vertakking in de GI 

krijgt. Ik heb de GI  samengesteld zonder een specifieke vastgesteld hoeveelheid vragen. Ik 

heb alle misconcepten daarin verwerkt, wat tot 26 stappen leidde. Een stap kan een vraag, 

feedback of een stukje uitleg zijn.  

 

Fase 3: Prototype 

Het prototype van de Reactiesnelheid GI zal niet via de computer maar op papier aan de 

leerlingen worden voorgelegd. De GI over zouten uit de methode Chemie[2] dient daarbij als 

voorbeeld. Het eerste concept van de GI zal aan mijn ervaren collega’s worden gegeven om 

hun advies te vragen of het duidelijk is EN misconceptvrij. Daarna zal de GI eventueel nog 

worden aangepast voordat het de eerste keer wordt geëvalueerd met leerlingen. 
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Fase 4: Evaluatie  

Het eerste prototype van de GI is getest in mijn eigen VWO 4 klassen op het Huygens 

College in Eindhoven.  

 

Participanten 

            Ik heb bij één van mijn eigen 4 VWO klassen met 15 leerlingen de geprogrammeerde instructie 

uitgevoerd, deze groep noem ik de GI groep. Ik ga de resultaten van deze groep vergelijken 

met mijn andere 4 VWO klas met 25 leerlingen die directe instructie heeft gekregen, deze groep 

noem ik de controlegroep. Die twee klassen zijn wezenlijk anders. De controlegroep is een 

grotere, drukkere klas met 2 aaneengesloten lesuren op maandagochtend. De GI groep is een 

kleinere groep met 2 aparte lesuren in de week. Dit maakt een groot verschil voor de 

leerprestaties van die 2 groepen leerlingen.  

Bij de start van dit onderzoek had de controlegroep een gemiddeld rapportcijfer van 6.0 met 

een standaarddeviatie van 0.98 en de GI groep heeft een gemiddeld cijfer van 6.9 met een 

standaard deviatie van 0.87.  

In de controlegroep, voor aanvang van de toetsweek, stond 43% van de klas een onvoldoende 

voor scheikunde en 27% van de klas zat net op een voldoende. In de GI groep zat,  op één 

leerling na, iedereen boven een voldoende.  

De samenstelling van de 2 klassen was ook anders: Slechts 1 van de 26 leerlingen in de 

controlegroep is een gymnasium leerling ten opzichte van  10 uit de 16 leerlingen in de GI 

groep.  

De keuze van welke klas zou een GI krijgen was bepaald door de lesplanning wat afhankelijk 

is van de lesprogramma van de school. Door uitvallen van les op een maandag, liep het klas 

met 2 een blokuur achter in de schema in vergelijking met de andere klas. Daarom koos ik deze 

klas als mijn controle groep.  

Het verschil tussen de klassen is al goed op te merken door de verschillende gemiddelden. 

 

Procedure controlegroep: 

Ik heb klassikaal frontaal lesgegeven bij de Controle groep. Ik heb eerst hun voorkennis 

geactiveerd met vragen over eenheden, molverhoudingen en concentratie. Daarna heb ik 

reactiesnelheid vergeleken met natuurkundige bewegingssnelheid. Daarna heb ik een 

voorbeeld van reactiesnelheid gegeven en de regels die daarbij horen. Wij hebben het daarna 

over het grafisch bepalen van gemiddelde reactiesnelheid gehad en wij hebben de instructie 

afgesloten met het verschil tussen gemiddeld en momentane reactiesnelheid. Tijdens het les 

hebben de leerling de ruimte gekregen om vragen te stellen, wat vaak tot extra uitleg zorgde. 

De instructie duurde ongeveer 30 minuten. 

  

Procedure Geprogrammeerde Instructie groep:  

Ik heb de GI aan mijn klas geven op papier. Ze mochten maximaal 1 lesuur besteden aan het 

maken van de GI. Reactiesnelheid is een klein onderwerp.  Als de leerlingen de GI af hadden, 

heb ik de tijd die ze hebben gebruikt genoteerd. De leerlingen mogen geen vragen tijdens de 

GI stellen, want het is de bedoeling dat alle kennis dat ze moeten opdoen op de GI staat. Als ik 

tussendoor extra uitleg moet geven, is de GI niet op de juiste manier samengesteld. Tijdens de 

GI moesten de leerlingen hun “route”, oftewel de vragen die ze gemaakt hebben op hun 

antwoordblad opschrijven.  
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Ik heb de antwoorden verzameld en de routes die de leerlingen moesten nemen om tot het einde 

van de GI te komen vergeleken met de snelste route. De snelste route is de route die een leerling 

die de juiste voorkennis en geen misconcepten of valkuilen heeft zou doorlopen.   

 

 

Vergelijking van de leerprestaties 

Ik ga de resultaten verzamelen en de twee groepen vergelijken met betrekking tot het eindelijk 

leerresultaat. 

Dit wordt gemeten met een toetsvraag uitgevoerd 2 weken na de les/GI. Deze vraag is een 

onderdeel uit de laatste toetsperiode van het jaar (zie bijlage 2). Het bestond uit 2 deelvragen, 

namelijk vraag 2b en 2c, dat samen voor 7 punten zorgden. Deze punten zijn gedeeld in 2 

punten voor onthouden, 2 punten voor begrijpen en 3 punten voor integratie.. Helaas was het 

in verband met de lengte van de toets niet mogelijk om ook een toepassingsvraag toe te voegen. 
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Resultaten 

FASE1: Analyse 

 

- Welke misconcepten/valkuilen kunnen ontstaan tijdens het leren van reactiesnelheid? 

 

Het literatuuronderzoek naar de misconcepten en valkuilen bij het onderwerp reactiesnelheid 

leverde niets op. De literatuur bespreekt wel misconcepten met betrekking tot reactiesnelheid, 

maar dit zijn altijd misconcepten over de reactiesnelheid bij chemische evenwichten. In VWO 

4 wordt het onderwerp reactiesnelheid echter eerst behandelt bij aflopende reacties. De 

chemische evenwichten komen daarna pas aan bod. De misconcepten die in de literatuur 

worden besproken zijn dus niet toepasbaar in dit onderzoek en daarom wordt er hier uitsluitend 

gebruikgemaakt van praktijkkennis over misconcepten bij leerlingen.  

Ik heb voor het verzamelen van deze praktijkkennis met 3 collega’s gesproken over de 

misconcepties/valkuilen die kunnen ontstaan tijdens het leren van reactiesnelheid.  

A. Het gebruik van mol in plaats van moleculen: Er zijn nog leerlingen die het verwarrend 

vinden om het mol concept te gebruiken. In plaats van mol gebruiken die leerlingen altijd 

het aantal moleculen; 

B. Het definitie (eenheid) van concentratie: Het concentratie is uitgedrukt in mol per L, maar 

leerlingen maken hier nog veel fouten in en drukken concentraties uit in gram per L of mol 

per mL; 

C. Het positief karakter van reactiesnelheid: dit is een misconceptie die veel voorkomt. Het 

is  vanzelfsprekend dat als een stof ontstaat het verschil in concentratie van deze stof tussen 

de eind- en beginsituatie positief is. Het is ook niet moeilijk voor leerlingen om te begrijpen 

dat de snelheid waarmee een reactant verdwijnt dezelfde is als de snelheid waarmee een 

reactieproduct verschijnt. De reactiesnelheid kan dus berekend worden vanuit het 

verdwijnen van de reactant of het ontstaan van het reactieproduct. Als een leerling de 

formule voor het berekenen van de reactiesnelheid gaat toepassen bij een reactant, moet er 

echter een extra min gebruikt worden anders komt hij op een negatieve reactiesnelheid, en 

dat is wel eens verwarrend. Het is dus aannemelijk dat als leerlingen hier een fout maken, 

komt het door het feit dat ze zomaar het formule hebben ingevuld zonder te denken wat he 

betekent; 

D. Het gebruik van tijd in de eenheid van reactiesnelheid: In scheikunde zijn wij niet gewend 

om de grootheid tijd te gebruiken in onze berekeningen. Daardoor vergeten leerlingen vaak 

de eenheid van tijd in de uitkomst erbij te zetten; 

E. Het correct gebruik van de molverhouding in de formule: Als alles bij elkaar komt in een 

formule, maken leerlingen die de stof goed hebben begrepen fouten. Vaak zijn die fouten 

gemaakt door het vergeten van de juiste molverhouding in de formule; 

F. Het fout lezen van de grafiek: Leerlingen hebben soms moeite met het gegevens lezen 

vanuit een grafiek. Ze lezen bijvoorbeeld de getalswaarde af bij y-as maar vergeten daarbij 

om te kijken of er in het bijschrift bij de as nog bijvoorbeeld x 10-4 staat. 

 

FASE 2: Ontwerp  

 

Door deze valkuilen te kennen, kon ik mijn GI samenstellen op een manier waarop ik nadruk 

leg op deze 6 misconcepten. De GI bestaat uit verschillende onderdelen: vragen, feedback en 
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uitleg. Elke vraag, feedback of uitleg noemen we een stap.  In figuur 2 is het skelet van de GI 

te vinden. In de figuur zijn de cirkels zijn stappen met vragen, rechthoeken zijn stappen met 

uitleg of feedback. De kleuren en letters van de misconcepten komen overeen zoals die zijn 

weergegeven bij fase 1 Analyse. Tussen haakjes staan de vraagnummers zoals die zijn terug te 

vinden in de GI in bijlage 2.  

Iedereen die de GI maakt start bij dezelfde stap en wordt op basis van het gegeven antwoord 

doorgestuurd naar een volgende stap. Dit kan feedback, extra uitleg of weer een nieuwe vraag 

zijn. Bijvoorbeeld: Als een leerling het verkeerde antwoord voor vraag 1 kiest, krijgt z/hij extra 

uitleg over de eenheid van concentratie, vraag 4, en daarna een controle vraag, vraag 2, over 

concentratie. Geeft een leerling een goed antwoord op vraag 1, krijgt z/hij een complimentje 

en wordt z/hij naar de volgende vraag gestuurd, vraag 10.  

 

FASE 3: Prototype 

Het GI met alle vragen is te vinden in de bijlage 2. Dit is een tweede versie na het overleggen 

met collega’s. De enige aanpassingen die werden doorgebracht in versie 2 ten opzichte van 

versie 1 zijn op taal gebied geweest en niet op structuur/ inhoud. De aanpassingen zijn dus niet 

van toepassing voor dit onderzoek en dus niet in dit verslag terug te vinden.  
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Figuur 2: Het skelet van de GI. Cirkels zijn stappen met vragen,  rechthoeken zijn stappen met uitleg of 

feedback. De letters van de misconcepten komen overeen zoals die zijn weergegeven bij fase 1 Analyse. Tussen haakjes 

staan de vraagnummers zoals die zijn terug te vinden in de GI in bijlage 2.    

 



GEPROGRAMMEERDE INSTRUCTIE 15 

 

FASE 4: Evaluatie 

Hoeveel stappen, i.e routes, maken de leerlingen ten opzichte van de snelste route?  

 

De snelste route die de leerlingen konden doorlopen was 13 stappen lang, deze bevatte  4 

stappen zijn met rekenopgaven, 1 stap waarin een grafiek moet worden afgelezen, 4 stappen 

met een korte uitleg en 4 stappen met feedback/complimenten. 

Dat betekent dat als een leerlingen 13 stappen doorloopt, heeft dit leerling geen misconceptie. 

Het aantal stappen en de route die de leerlingen hebben genomen is met deze optimale route 

vergeleken. In figuur 3 zien wij het aantal stappen die leerlingen hebben genomen. Eén van het 

meeste voorkomende fout was het toepassen van de molverhouding bij het gebruik van de 

reactiesnelheid formule. Daar hebben 8 leerlingen een fout gemaakt.  

 

 
Figuur 3: Het aantal stappen genomen door de leerlingen in vergelijking met de snelste 

(optimaal) route van 13 stappen. 

 

31,25 % van de leerlingen, oftewel 5 van de 16 leerlingen, hebben de snelste route gevolgd. 

Daarnaast zijn er 5 leerlingen die 15 stappen hebben genomen, 1 leerling die 17 stappen heeft 

genomen, 2 leerlingen die 18 stappen hebben genomen, 1 leerling die 21 stappen heeft 

beantwoorden en 1 leerling die binnen de 50 minuten het GI niet af kon krijgen. 1 leerling heeft 

zich niet aan de instructies gehouden en niks opgeschreven. De andere leerlingen die de GI wel 

afgerond hebben, zijn allemaal binnen 20 minuten klaar. De leerling die het GI niet af kon 

krijgen is een heel onzeker meisje die elke les, alhoewel zij het antwoord weet, geen antwoord 

op de vragen in het boek kan geven zonder eerst aan mij te vragen. Ook tijdens toetsen heeft 

zij behoefte aan vragen stellen. Zij geef aan na de GI heel leuk te hebben gevonden. 

 

- Verschillen de denkstappen heel erg tussen de leerlingen? 

Het blijkt dat 70 % van het klas meer stappen hebben genomen dan het snelste route. Als de 

leerlingen die 2 extra stappen zijn meegenomen, zijn maar liefst 60% van de leerlingen vrij 

snel en met gemak door het GI komen. 
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In tabel 1 kunnen wij zien welke misconcepten/valkuilen verschillende leerlingen hebben 

doorgelopen ten opzichte van het snelste route. Het is opmerkelijk dat acht van de negen 

leerlingen die extra stappen hebben gemaakt hebben de molverhouding bij het bereken van de 

reactiesnelheid niet goed toegepast (Misconcept E). De leerlingen die 4 en 8 extra stappen 

moesten doorlopen, hebben zelfs 2 keer dezelfde vraag fout beantwoordt (vraag 16, 

misconceptie: E). De tweede misconceptie die het meeste voorkwam was het positief karakter 

van het reactiesnelheid (misconceptie: C), met 3 leerlingen. 2 leerlingen konden het grafiek 

niet goed lezen (misconceptie: F), 1 leerling heeft de eenheid van tijd niet goed toegepast 

(misconceptie: D), en 1 leerling heeft het juiste voorkennis van concentratie en het mol gebruik 

niet goed toegepast (Misconcepties: A en B). 

In Tabel 1 is er te zien dat misconceptie E soms 2 keer terug komt. Als wij terug gaan kijken in 

figuur 2, het skelet van GI, zien wij dat misconceptie E 2 keer terug komt als een uitleg na het 

fout beantwoorden van vraag 13 en 16. Bijvoorbeeld: De leerling die 4 fouten heeft gemaakt, 

heeft vragen 13 en 16 fout beantwoorden.          

        

 

Tabel 1: Aantal leerlingen die dezelfde misconcepten hebben gemaakt.  

Extra stappen  

Aantal leerlingen  2 4 5 8 

4 E    

1 C; E    

1  E; E   

1   A;B;F  

1   C; E; F  

1    D; C; E;E;F 

 

- Komen de leerlingen die minder denkstappen maken tot een beter resultaat, net 

zo goed of juist slechter resultaat? 

 

 
Figuur 4: De relatie tussen de score op de toetsvraag (nacontrole) en het aantal extra stappen 

genomen tijdens de GI (route). 
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Vanuit figuur 4 blijkt dat de aantal stappen gelopen door de leerlingen geen invloed heeft op 

de score toetsvraag. Er zijn natuurlijk leerlingen die dezelfde route hebben gemaakt en tot 

dezelfde resultaat komen en daarom zijn er maar 11 verschillende route/scores te zien in plaats 

van 16. De leerlingen die het GI niet hebben af kunnen maken, hadden een score van 3 en 7 

voor de toetsvraag. De cijfers die daar afgebeeld zijn, zijn de cijfers voor de vragen met 

betrekking tot reactiesnelheid, en niet de cijfers voor het gehele toets. In figuur 5 zijn de cijfers 

voor het gehele toets en de cijfers voor de toetsvraag afgebeeld.  

 

-  Zijn de resultaten van de controle groep en de GI groep vergelijkbaar? 

 

In Figuur 5 en 6 zijn het toetscijfer en toetsvraag cijfer voor de GI groep en controle groep te 

zien. Voor deze vergelijking is de score van de toetsvraag omgezet naar een cijfer, door middel 

van dezelfde formule als het toetscijfer:  

 

𝐶𝑖𝑗𝑓𝑒𝑟 = (
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑡𝑒 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑛
) ∗ 9 + 1 

 

In deze formule is het totaal te behalen punten bij beide berekening gelijk namelijk het aantal 

punten wat in de gehele toets te halen is. In figuur 5 is het toetscijfer het cijfer voor het gehele 

toets en het toetsvraag cijfer, het cijfer voor de vraag die over reactiesnelheid ging. Het 

toetsvraag cijfer zit tussen 1.0 en 3.0 en het toetscijfer tussen 1.0 en 10.0.  

In figuur 5 is er te zien dat in de GI groep 6 uit 16 leerlingen hebben het toetsvraag volledig 

goed gemaakt en maar 1 leerling heeft helemaal geen punten gehaald. Het is ook te zien dat 

alle leerlingen die de toetsvraag volledig goed hebben gemaakt hebben een toetscijfer boven 

een voldoende (6.0) . Het gemiddelde score van de toetsvraag was 2.50 met een standard 

deviatie van 0.40 en van de toetscijfer een 6.6 met eens standard deviatie van 1.50. 

 

  
Figure 5: Toetscijfer en toetsvraag cijfer voor de GI groep 

 

In Figuur 6 is er te zien dat in de controle groep 4 uit 26 leerlingen hebben het toetsvraag 

volledig goed gemaakt en géén leerling heeft het helemaal fout gemaakt. Het is ook te zien 
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dat alleen 2 leerlingen die het toetsvraag volledig goed hebben gemaakt hebben een 

toetscijfer boven een voldoende (6.0).  Het gemiddelde score van de toetsvraag was 2.42 met 

een standard deviatie van 0.22 en van de toetscijfer een 5.8 met een standard deviatie van 1.0. 

 

 

Figure 6: Toetscijfer en toetsvraag cijfer voor de controle groep 

 

In Figuur 7 zijn de jaargemiddelde cijfers voor de toets en ná de van beide groepen afgebeeld. 

Het is duidelijk te zien dat de GI groep een hoger jaar gemiddeld heeft, maar ook dat de toets 

heeft dezelfde invloed aan beide groepen gehad: het jaar gemiddeld is gedaald met 3,7% voor 

de controle groep en 4.95 %voor de GI groep.  

 

 
Figure 7: Jaar gemiddelde cijfer voor het toets en na het toets voor de controle en GI groepen. 

Het gemiddelde verschil tussen de scores van de leerlingen van de controle groep en de GI 

groep is bijna niet te zien, maar met de gemiddelde kan er niks gezegd worden over het niveau 

van leren. De toetsvraag is verdeeld volgens OBIT. Door te bekijken hoe de leerlingen in de 

controle en GI groepen de verschillende vragen per niveau hebben beantwoorden, kunnen wij 

meer inzicht krijgen of de leerlingen tot diep leren zijn gekomen. 
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Tabel 2: Samenvatting van de toetsvraag resultaten 

  controle groep     GI groep        

  Aantal goed percentage 
gemiddelde 
cijfer 

standard 
deviatie  

Aantal 
goed percentage 

gemiddelde 
cijfer 

standard 
deviatie  

Onthouden 
( 2 punten) 16 61.5 1.5 0.46 11 68.8 1.2 0.71 
Begrijpen 
(2 punten) 18 69.2 1.7 0.28 10 62.5 1.6 0.35 
Integreren 
(3 punten) 7 26.9 1.8 0.95 13 81.3 2.4 0.61 

Toepassen -   -   -   -   

 

Tabel 2 bevat een inhoudelijke analyse van de gemiddelde resultaten van de Controle en de GI 

groep bij de toetsvraag. Er waren 7 punten te behalen verdeeld over vraag 2b en 2c (zie bijlage 

2). Het gemiddelde cijfer voor elke onderdeel is berekend. Voor het onthouden toetsvraag deel 

zijn 2 punten te behalen en de controle groep heeft 1,5 punten gemiddeld behaald met een 

standard deviatie van 0.46. Uit de resultaten blijkt dat het percentage leerlingen dat het 

maximaal aantal punten scoort voor de Onthouden en Begrijpen toetsvragen vergelijkbaar zijn. 

Het percentage leerlingen in de GI groep dat het maximaal aantal punten soort bij voor het 

Integreren is echter veel groter dan in de controle groep, namelijk 81.25%  ten opzichte van 

27%. 
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Conclusie  

Ik ga mijn conclusies en discussie per deelvraag bespreken. 

 

- Welke stappen moeten VWO4 leerlingen doorlopen om de bij het concept reactiesnelheid 

gestelde leerdoelen te behalen? 

 

De GI bestaat uit 26 stappen die de leerlingen konden doorlopen. In deze stappen zijn de 

mogelijk misconcepties/valkuilen die kunnen ontstaan tijdens het aanleren van reactiesnelheid 

verwerkt. De snelste route die de leerlingen konden doorlopen was 13 stappen lang, deze bevatte  

4 stappen zijn met rekenopgaven, 1 stap waarin een grafiek moet worden afgelezen, 4 stappen 

met een korte uitleg en 4 stappen met feedback/complimenten. 

De extra stappen die de leerlingen maken zijn om misconcepten te remediëren. Uit de resultaten 

blijkt dat de meeste leerlingen meer stappen nodig hebben dan de snelste route. 

Uit een klas van 16 leerlingen: 

- 5 leerlingen hebben het snelste route doorgelopen; 

- 5 leerlingen hebben 2 extra stappen nodig; 

- 1 leerling heeft 4 extra stappen nodig; 

- 2 leerlingen hebben 5 extra stappen nodig; 

- 1 leerling heeft 8 extra stappen nodig; 

- 1 leerling heeft geen route opgeschreven; 

- 1 leerling heeft het niet af kunnen krijgen; 

 

- Welke misconcepten/valkuilen kunnen ontstaan tijdens het leren van het concept 

reactiesnelheid? 

Uit literatuur is er niks te vinden over misconcepties bij het onderwerp reactiesnelheid. 

Collega’s noemden zes misconcepties, waarbij één is als opmerkelijk gekomen uit deze 

onderzoek, namelijk misconceptie E, het toepassen van de molverhouding in de formule van 

reactiesnelheid. Hier hebben de meeste leerlingen niet alleen maar fout gemaakt, maar 

sommige leerlingen hebben zelfs twee keer dezelfde fout gemaakt.  

 

- Komen leerlingen tot diep leren bij het gebruik van de geprogrammeerde instructie? 

In het algemeen wordt de toestvraag net zo goed gemaakt door beide groepen. Als de toetsvraag 

inhoudelijke worden geanalyseerd, hebben de leerlingen van het GI groep beter gescoord op de 

Integreren vraag, zie tabel 2 wat een kenmerk van diep leren is.   

 

Hoofdvraag: Is het mogelijk om via een geprogrammeerde instructie VWO4 leerlingen 

zelfstandig het concept (chemische) reactiesnelheid aan te leren? 

 

Het antwoord is simpel: Ja. 

Er zijn geen negatieve effecten gezien van het geprogrammeerde instructie ten opzichte van 

een directe instructie. Als wij over negatieve effecten hebben, kunnen wij denken aan: extreme 

lagere cijfers in vergelijking met het controle groep; gedemotiveerd leerlingen die het GI heel 

saai hebben gevonden en daardoor het onderwerp niet (meer) willen leren, alhoewel het laatste 

niet gemeten was in de onderzoek. De resultaten van de toetsvraag zijn vergelijkbaar en een 

hoger percentage leerlingen van de GI groep komt tot diep leren in vergelijking met het controle 

groep.  
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Discussie 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de groep die via GI het concept reactiesnelheid 

heeft geleerd beter scoort op de toetsvraag waarbij kennis geïntegreerd moet worden dan de 

controle groep die via directe instructie heeft geleerd. Het is echter niet duidelijk of dit 

veroorzaakt wordt door het gebruik van de GI. De groep leerlingen die de GI heeft gebruikt is 

een sterkere groep dan de controle groep, niet alleen maar door een hoger gemiddeld cijfer 

zowel op deze toets als in het hele jaar, maar ook qua motivatie om te leren en qua samenstelling 

van de klas. Deze groep kreeg 2 lesuren scheikunde op verschillende dagen in de week, wat tot 

een beter motivatie tot het leren leidde, in mijn mening. Het was dus mijn verwachting dat deze 

groep beter zou scoren in de toets dan de controle groep, zonder rekenen te houden met het 

invloed van de GI.  

Het resultaat van de meeste voorkomende misconcepties/valkuilen komt overeen met wat ik 

uit eigen ervaring opgemerkt heb, op één misconceptie na: het positief karakter van 

reactiesnelheid. In het praktijk zie ik vaak dat de leerlingen vergeten dat reactiesnelheid positief 

moet zijn en pas als ze een antwoord krijgen dat negatief is, denken ze dat het niet negatief kan 

zijn en ze passen hun antwoord aan. Dit soort fout/correctie van je fouten is natuurlijk niet te 

meten met een GI en/of een toets, want de meeste leerlingen komen er zelf achter en corrigeren 

het zelf voordat ze een antwoord opschrijven.  

Misconceptie E, het integreren van de reactiesnelheid formule en molverhouding, was de meest 

voorkomende misconceptie/valkuilen. Dat is voor mij een belangrijk opbrengst van dit 

onderzoek, want hier zou ik vanaf nu meer tijd aan besteden tijdens de lessen. Het kwam ook 

terug in de toetsvraag, in beide delen “b” en “c”. In tabel 2 is te zien dat vraagdeel “b” beter 

beantwoord is dan vraagdeel “c” bij de controle groep in tegenoverstel tot de GI groep. 

Vraagdeel “c” was een ingewikkelder vraagdeel waarbij andere onderwerpen ook geïntegreerd 

moest worden die niet terug te vinden zijn in misconceptie E. Het is dus mijn mening dat de 

fouten gemaakt met betrekt tot misconceptie E niet in dezelfde mate zijn teruggekomen in de 

toetsvraag als in de GI resultaten.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen het aantal extra stappen 

tijdens de GI en de score op de toetsvraag. Wat echter ook mee moet worden genomen is het 

feit dat de toetsvraag een deel van de laatste toets van het jaar was, leerlingen hebben dus extra 

tijd en motivatie gehad om goed te leren om te voorkomen dat ze dezelfde fouten maakten als 

ze tijdens de GI hebben gedaan. In dit laatste geval is de GI vooral een feedback tool voor 

leerlingen geweest met betrekking tot hun niveau over het concept reactiesnelheid. 

 

- Verder onderzoek 

Voor een mogelijke verdere statistische evaluatie van de GI is het belangrijk meerdere 

vergelijkbare klassen te hebben. Het verschil in inzet en motivatie, vooral door het rooster van 

die twee klassen was nu zo groot, dat het moeilijk te zeggen is of de GI net zo goed is als een 

directe instructie, of als de controle groep een andere groep was geweest met leerlingen die net 

zo gemotiveerd waren als de leerlingen uit de GI groep, het verschil in leerprestatie wel 

aanwezig zou geweest zijn. Ook blijkt het uit deze onderzoek dat het GI sneller is dan directe 

instructie ( 20 minuten in vergelijking met 30 minuten). Het zou interessant zijn de weten of 

het tijd verschil samen met de klassen niveau verschil hangt. Een ander belangrijk punt is dat 

de controle vragen NIET een deel van een proefwerk moeten zijn. In een ideale situatie zou ik 

de GI aan de GI groep geven en de directe instructie aan de controle groep geven en ongeveer 

2 weken daarna een controle toets afnemen als procesmeting, oftewel een vragenlijst in te 



GEPROGRAMMEERDE INSTRUCTIE 22 

vullen na de GI/Les. Op die manier haal je uit je controle toets wat de leerlingen hebben geleerd 

uit de GI/les, en voorkom je dat je resultaat onbetrouwbaar zijn doordat leerlingen tussentijds 

extra leren zoals voor een proefwerk. Wat ik uit een controle toets wil halen is of de leerlingen 

doormiddel van een GI het onderwerp goed hebben geleerd, en niet of ze in hun eigen tijd 

dezelfde onderwerp goed hebben geleerd voor een proefwerk.  
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Bijlagen 

Geprogrammeerde Instructie 

Reactiesnelheid 

Wij gaan dit onderwerp op een andere manier leren. Door het beantwoorden van vragen 

en kleine stukjes uitleg lezen, komt iedereen op het dezelfde niveau via een andere route 

te pakken. Het is belangrijk dat je je eigen route volgt tot het einde. En…… WIJ GAAN 

BEGINNEN!  

1- Als je over reactiesnelheid denkt, kom je aan: 

a Hoeveel moleculen in een reageerbuis zijn weg gereageerd in 1 

minuut  

Ga naar 4 

b Hoeveel mol in 1 liter zijn gevormd in 1 minuut Ga naar 6 

c Hoeveel mol in 1 liter zijn weg gereageerd in 1 second Ga naar 6 

 

2- De concentratie van een oplossing betekent: 

a Hoeveel moleculen zich bevinden in een reageerbuis  Ga naar 7 

b Hoeveel moleculen zich bevinden in 1 liter Ga naar 7 

c Hoeveel mol zich bevinden in 1 liter Ga naar 1 

 

3- Super! Dat is de goede antwoord. Ga naar vraag 10 

 

4- Moleculen zijn zo ontzettend klein en wegen zo weinig dat het onrealistisch is om reacties 

in moleculen te bedenken. De verhouding tussen de verschillende stoffen in een reactie wordt 

dus niet in moleculen uitgedrukt, maar in mol wat betekent 6,02 x 1023 moleculen. Ga naar 

vraag 2 

 

5-  In een vat van 1L loopt de volgende reactie: A + B   C . In het begin zijn er 1,0 mol van 

stof A aanwezig en na 20 seconden zijn er 0,80 mol van stof A aanwezig. Wat is de 

gemiddelde reactiesnelheid in deze periode? 

a 1 * 10-2molL-1s-1 Ga naar 3 

b -1* 10-2 molL-1 Ga naar 9 

c -1* 10-2 molL-1s-1 Ga naar 11 

d 1* 10-2 molL-1uur-1 Ga naar 15 
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6- Reactiesnelheid is te vergelijken met snelheid zoals je dat bij natuurkunde hebt 

geleerd. Snelheid in natuurkunde betekent welke afstand (oftewel hoeveel kilometer) in 1 uur 

een voertuig aflegt. In scheikunde hebben wij geen voertuigen maar moleculen die 

verwijderen of gevormd zijn. Ga naar vraag 5 

7- Als je heel goed gaat nadenken zijn alle antwoorden goed. De concentratie betekent 

hoeveel van een stof in een bepaalde volume zit. Wat belangrijk is om te weten is dat 

concentratie is uitgedrukt in mol/L. Ga naar 1 

 

14- Reactiesnelheid betekent hoeveel van een stof is in een bepaalde tijd is veranderd. 

Daarbij moet dus een eenheid van tijd bij staan. Ga naar 15 

 

10- De gemiddeld reactiesnelheid,  s , is gedefinieerd als 𝑠 =
1

𝑎
 
[𝐴]𝑒𝑖𝑛𝑑−[𝐴]𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛

𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑−𝑡𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛
=

∆[𝐴]

∆𝑡
=  

𝑚𝑜𝑙

𝐿∗𝑠
, 

waar “a” betekent het coëfficiënt van stof A. Ga naar 13 

 

11- Reactiesnelheid betekent de mate waarop een stof verwijderd of gevormd wordt. Het 

maakt dus niet uit of een stof verdwijnt of verschijnt, het is altijd als een positief nummer 

weergegeven. Ga naar 10 

 

12-  Kijk maar eens goed naar de eenheden. De reactiesnelheid is in seconden uitgedrukt, niet 

in minuten. Ga terug naar 13 

 

13-  Een reactie verloopt volledig in 5 minuten. De reactiesnelheid van de volgende reactie:              

2A + B  2C is 0,001 mol.L-1s-1. Wat was de beginconcentratie van stof B? 

 

a 3,3 X 10-6 mol L-1 Ga naar 17 

b 0,05 mol L-1 Ga naar 12 

c 0,3 mol L-1 Ga naar 16 
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14- Net als bij alles wat met reactievergelijkingen te maken heeft, is de reactiesnelheid ook 

gekoppeld aan de molverhouding. Dat betekent dat stof C is 2 keer zo snel gevormd als 

stoffen A en B verwijderen.  Ga naar terug naar 16 

 

15- Een reactie verloopt normaalgesproken snel. In tegenstelling met natuurkunde is er 

weinig zin om snelheid in uren uit te drukken. Wij gebruiken dus seconden. Ga naar 11 

 

16-  Volgens reactie A + B  2C wordt er 0,004 mol.L-1s-1 van het product gevormd. Hoeveel 

mol van A is er in 20 minuten weggereageerd in een vat van 1 liter? 

 

a 0,08 mol Ga naar 12 

b 4,8 mol Ga naar 14 

c 2,4 mol Ga naar 20 

d 0,04 mol Ga naar 18 

 

17- Nog eens goed naar de eenheden kijken. Ga terug naar 13. 

 

18- Uhhhh… je bent er bijna! Je hebt het molverhouding goed gebruikt, complimenten! Let 

maar eens goed op de eenheden. Ga weer naar 16. 

 

19- Tot nu toe hebben wij over de gemiddeld reactiesnelheid gehad. Dat betekent dat wij de 

reactiesnelheid hebben berekend over een bepaalde periode. De reactiesnelheid verandert 

tijdens de reactie. Het is niet constant. Het is ook mogelijk om de momentane reactiesnelheid 

te berekenen. Dat doen wij door middel van een grafiek. Ga naar 21 

 

20-  Goed gedaan. Ga maar zo door! Ga naar 19 

 

21- Welke grafiek is een correct representatie van de reactie: 𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔) → 2𝑁𝐻3(𝑔) 
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a 
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24 

B 
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c 

 

 

 

 

 

 

 

Ga 

naar 

vraag 

22 

 

22- Nogmaals goed naar de reactievergelijking kijken. Iets klopt hier niet. Ga naar vraag 21 
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23- Om de momentane snelheid te kunnen berekenen hebben wij de grafiek nodig EN een wij 

moeten zelf een extra lijn erop tekenen. Deze lijn noemen wij een raaklijn. Een raaklijn is een 

rechte lijn die schuin loopt vanaf het punt in de grafiek waar je de momentane snelheid wil 

weten tot beide ases. Wij gebruiken de steilheid van deze lijn om de snelheid te bepalen. Net 

als in de voorbeeldopgave 9, bladzijde 140. Ga naar vraag 26 

 

24- De grafiek zou het wel zo uitzien als de reactiesnelheid constant was. Ga terug naar vraag 

19. 

 

25- Super gedaan! Jij bent bijna klaar met deze paragraaf. Ga naar vraag 23 

 

26- Wij zijn op het eind gekomen van deze paragraaf! Mijn complimenten! Ik hoop dat jullie 

van deze manier van leren hebben genoten ☺ 

 

 

Controle toets 

Stikstofdioxide is een zeer giftig roodbruin gas en boven 150C ontleedt het tot 

stikstofoxide en zuurstof. De reactie verloopt niet volledig, is endotherm en snel. In de 

onderstaande grafiek vinden wij hoe de concentratie van de verschillende stoffen veranderen 

in tijd.   
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a) Geeft de reactievergelijking voor het ontleding van stikstofdioxide. 

b) Bereken de gemiddelde reactiesnelheid voor het ontleding van stikstofdioxide. 

c) Wat is de momentane reactiesnelheid op tijd=20 s ? 

 

Wanneer de reactieproducten worden gekoeld tot 130 C, vindt de omgekeerde reactie 

spontaan plaats, namelijk de vorming van stikstofdioxide. 

d) Hoe zou je de vormingsreactie van stikstofdioxide kunnen versnellen? Leg je keuze 

uit! (Tip: gebruik het botsende deeltjesmodel) 

 

Uitwerking 

a) 2 NO2  2NO + O2    2 punten ( 1 for the reactie vergelijking en 1 voor de coef) 

b) S= -½ * (0.7* 10^-2-4.1* 10^-2)/(80) 

S= 0.02125 mol/Ls= 2.12 * 10^-4 mol/Ls    4 punten ( 1 for the goed lezen van de 

concentraties uit de grafiek ( ongeveer 4,1 en 0,7),1 punt voor het niet vergeten van 

10^-2, 1 punt voor het toepassen van -1/2  en 1 voor de eenheid). 

Van deze vragen was het goed lezen van het grafiek die voor 2 punten zorgde het 

“Onthouden”, en de 2 punten voor het toepassen van het mlverhouding en de eenheid 

het “Begrijpen”. 

 

c) Bijvoorbeeld sO2= 1/1 ( 0.007-0)/20= 3.5 8 10 ^-5 mol/L s 3 punten ( 1 voor het 

raaklijn die begint op t=20 s, 1 punt voor het lezen als het raaklijn  de y-as raakt, 1 

punt voorhet goed antwoord) 

Deze vraag was als een “Integreren” vraag genomen want de leerlignen moesten een 

verband leggen tussen verschillende onderwerpen, namelijk: een raaklijn tekenen, 
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waarden uit een grafiek lezen, het reactiesnelheid formule en het molverhouding kunnen 

toepassen.  

d)  Door middel van het druk te verhogen ( bijvoorbeeld voor het persen van het 

reactiemengsel). Temperatuur verhogen lukt niet want anders gaat het weer ontleden, 

verdelingsgraad  lukt niet met gassen en katalyzator lukt hier niet van eht recatie is 

spontaan! ( 3 punten. 1 voor het benoemen van druk en 2 voor het uitleg)  

 

 


